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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 6 december 2010 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis 
van Den Helder. 
 
Voorzitter: W. Koning  Commissiegriffier: R. de Jonge 
 
 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR10.0344 

 
 
Ter advisering. 
 
004 Voorstel tot het vaststellen van beleidsregels voor de huisvesting van 

buitenlandse seizoenarbeiders in de agrarische sector. 
 
De door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde 
richtlijnen zijn door de raad terugverwezen naar de commissie 
Stadsontwikkeling en -beheer op grond van een inspraakreactie namens de 
Koninklijke Algemeene Vereniging voor Bloembollencultuur/LTO afdeling 
Julianadorp. De portefeuillehouder heeft naar aanleiding van deze 
inspraakreactie een memo aangeboden, welke is bijgevoegd. De eerder 
aangeboden richtlijnen zijn niet gewijzigd. 
De richtlijnen worden opgenomen in de nieuw op te stellen 
bestemmingsplannen voor het landelijk gebied. 
De commissie heeft eerder positief geadviseerd en wordt thans gevraagd 
haar advies te heroverwegen naar aanleiding van het vorenstaande. 
 

RVO10.0103 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van het visiedocument Willemsoord. 

 
Het college van burgemeester en wethouders heeft een aangepast 
visiedocument Willemsoord ter vaststelling aangeboden, waarin rekening is 
gehouden met de op- en aanmerkingen van de commissie 
Stadsontwikkeling en -beheer op 8 november 2010. 
In het visiedocument wordt ingegaan op de functionele ontwikkeling van 
Willemsoord, het toestaan van tijdelijke functies, de stedenbouwkundige 
ontwikkelingen, de rol van Zeestad BV/CV en Willemsoord BV en de 
planning. Op basis van dit visiedocument wordt het stedenbouwkundig plan 
en het beeldkwaliteitsplan ontwikkeld en verankerd in het bestemmingsplan 
Willemsoord en bijbehorend exploitatieplan. 
De commissie dient hierover de raad te adviseren. 
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A G E N D A 
 

 

006 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Dogger Zuid-West 
2010. 
 
Hoofddoel van het bestemmingsplan is om de nieuwbouw van het 
ziekenhuis en het bedrijventerrein planologisch mogelijk te maken. 
Dit gebeurt op gronden die nu voornamelijk in gebruik zijn als sportvelden. 
Gelet op de tervisieligging van het ontwerp-bestemmingsplan in september 
en oktober jl. dient de raad het bestemmingsplan uiterlijk 13 januari 2011 
vast te stellen. Er zijn 2 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben 
geleid tot aanpassingen in het ontwerp. 
De commissie dient de raad hierover te adviseren. 
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Overig. 
 
007 Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van  

22 november 2010. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname aangeboden. 
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008 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname aangeboden. 

IR10.0341 

 
009 Sluiting. 

 
 

 


